
 

 

 

         8 สิงหาคม 2560 

 

เรื�อง  ชี 	แจงผลการดําเนินงานไตรมาส 2 ปี 2560  

เรียน  กรรมการและผู้จดัการ 

ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 

บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน) ขอเรียนชี 	แจงผลการดําเนินงานไตรมาส 2 ปี 2560 ของบริษัทฯ

และบริษัทย่อย (กลุม่บริษัท) ตามงบการเงินรวมสําหรับงวดสามเดือนสิ 	นสุดวนัที� 30 มิถนุายน 2560 ที�ผา่นการสอบ
ทานแล้ว  ปรากฎว่ากลุม่บริษัทมียอดขายรวมจํานวน 3,663.5 ล้านบาท และมีกําไรสทุธิ 672.3 ล้านบาท เทียบกบัไตร

มาส 2 ในปี 2559 ที�มียอดขายจํานวน 3,578.6 ล้านบาท และมีกําไรสุทธิ 811.8 ล้านบาท ตามลําดับ ซึ�งผลการ
ดําเนินงานสําหรับไตรมาส 2 ของปี 2560 และปี 2559 สรุปได้ดงันี 	 

 ไตรมาส 2/60 ไตรมาส 1/60 %เปลี�ยนแปลง ไตรมาส 2/59 %เปลี�ยนแปลง 

   ไตรมาสก่อน  
 ช่วงเดียวกบัปี 
       ก่อน 

[ หนว่ย: ล้านบาท ]   [2/60 และ 1/60]  [2/60 และ 2/59] 
 

รายได้จากการขาย, ล้านบาท 3,663.5 3,536.4 + 3.6% 3,578.6 + 2.4% 

ต้นทนุขาย 2,528.2 2,452.5  2,308.6  

อตัรากําไรขั �นต้น, (ร้อยละ) 30.99% 30.65%  35.49%  

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร   484.6    443.5     454.4  

กําไรสทุธิ   672.3    662.2 + 1.5%    811.8  - 17.2% 

 

รายได้รวม 

ยอดขายรวมของกลุม่ในรูปเงินบาทเพิ�มขึ 	นเลก็น้อยเมื�อเทียบกบัช่วงเดยีวกนัในปีก่อน จาก 3,578.6 ล้านบาท 

ในไตรมาส 2/59 เป็น 3,663.5 ล้านบาทในไตรมาส 2/60 และเพิ�มขึ 	นอีกร้อยละ 3.6 จากไตรมาส 1/60  ยอดขาย

ดงักลา่วได้รับผลกระทบจาก 1) คา่เงินบาทที�แขง็คา่ขึ 	นตอ่เงินสกุลดอลลาร์สหรัฐและเงินสกุลยโูร คิดเป็นประมาณร้อย

ละ 2.7 ของยอดขาย และ 2) ราคาขายใหม่ที�มีผลตั 	งแตต้่นปี 2560 ซึ�งปรับราคาขายลงประมาณร้อยละ 2 โดยเฉลี�ย 
อีกทั 	ง เหตกุารณ์ไฟไหม้เมื�อวนัที� 18 มิถุนายน ทําให้ส่งสินค้าไม่ได้ เป็นเงิน มากกว่า 2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ณ สิ 	นไตร

มาส อย่างไรก็ดี ในไตรมาสนี 	 มีการรับรู้รายได้จากการขายฝากเต็มจํานวน ขณะที�ในไตรมาส 2/59 มีรายได้ที�ยงัไม่ได้
รับรู้อยู่ประมาณร้อยละ 2.6    



 

การเตบิโตของยอดขายจากไตรมาสก่อน มาจากปริมาณการผลิตที�สงูขึ 	น ด้วยมีกําลงัการผลิตเพิ�มขึ 	นหลงัการ
ลงทนุในโครงการเฟส 3 ที�โรงงานใหม ่แตก็่ได้รับผลกระทบจากการแข็งคา่ของเงินบาทด้วยเชน่กนั 

 

ต้นทนุขายและกาํไรขั �นต้น 

อตัรากําไรขั 	นต้นสงูขึ 	นเลก็น้อยจากไตรมาสก่อน แตมี่อตัราลดลงเมื�อเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัในปีก่อน ด้วย
สาเหตทีุ�มีการปรับราคาขายสินค้าประจําปี ผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงของอตัราแลกเปลี�ยนเงินสกุลต่างประเทศ 
รวมทั 	ง ต้นทุนขายที�สูงขึ 	น ซึ�งเป็นผลจากราคาวัตถุดิบที�ปรับตัวสูงขึ 	น เช่น ทองแดง ทองแดงแผ่น ลามิเนต และ 
fiberglass อย่างไรก็ตาม จากกําลงัการผลิตที�เพิ�มขึ 	นหลงัการลงทุนเพิ�มเติม ทําให้ปริมาณการผลิตสูงขึ 	น จึงช่วยลด
ผลกระทบตอ่อตัรากําไรขั 	นต้นดงักลา่วได้สว่นหนึ�ง 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในสดัส่วนต่อยอดขายเพิ�มขึ 	นเลก็น้อย คิดเป็นร้อยละ 13.2 ในไตรมาส 2/60 

จากร้อยละ 12.5 ในไตรมาสก่อน ค่าใช้จ่ายขายเพิ�มขึ 	นตามปริมาณการขายที�สงูขึ 	น ส่วนค่าใช้จ่ายบริหารก็มีจํานวน

สงูขึ 	นเนื�องจากค่าใช้จ่ายพนกังานเพิ�มขึ 	น เพราะมีจํานวนพนกังานมากขึ 	น มีการปรับค่าแรงขั 	นตํ�าและปรับเงินเดือน
ประจําปีเมื�อต้นปี และสํารองการจ่ายโบนสัเพิ�มขึ 	นตามผลการดาํเนินงานที�ดขึี 	น  

กาํไรสุทธิ 

กลุม่บริษัทมีกําไรสทุธิรวม 672.3 ล้านบาทในไตรมาส 2/60 ซึ�งลดลงร้อยละ 17.2 เมื�อเทียบกบัช่วงเดียวกนั

ในปีก่อน และเพิ�มขึ 	นร้อยละ 1.5 จากไตรมาสที�ผ่านมา ผลประกอบการที�ลดลงนั 	น โดยหลกัเป็นผลจากอตัรากําไร

ขั 	นต้นที�ลดลง ผลกระทบอย่างหนกัจากการเปลี�ยนแปลงของอตัราแลกเปลี�ยนเงินสกุลต่างประเทศ ภาระภาษีที�เพิ�ม
มากขึ 	น แตต้่นทนุดอกเบี 	ยตํ�าลง  ส่งผลให้มีกําไรตอ่หุ้นขั 	นพื 	นฐาน เท่ากบั 1.15 บาท ในไตรมาส 2/60 และ 2.28 บาท 

สําหรับงวดหกเดอืนแรกของปี 2560 

สนิทรัพย์ 

ณ วนัที� 30 มิถนุายน 2560 มีสินทรัพย์ทั 	งสิ 	น 17,543 ล้านบาท ประกอบด้วยสินทรัพย์หมนุเวียน 7,436 ล้าน

บาท ที�ดิน อาคารและอปุกรณ์-สทุธิ 9,225 ล้านบาท สินทรัพย์ไม่มีตวัตน 315 ล้านบาท อสงัหาริมทรัพย์เพื�อการลงทนุ 
167 ล้านบาท ค่าความนิยม 117 ล้านบาท เงินลงทนุในบริษัทร่วม 103 ล้านบาท สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 

52 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอื�นๆ จํานวน 129 ล้านบาท  

ทั 	งนี 	 สินทรัพย์รวมมีมลูคา่เปลี�ยนแปลงเพิ�มขึ 	น 216 ล้านบาท จาก 31 ธันวาคม 2559 โดยหลกัมาจากลกูหนี 	
การค้าและลูกหนี 	อื�นที�มีจํานวนเพิ�มขึ 	น 177ล้านบาท สินค้าคงเหลือเพิ�มขึ 	น 108 ล้านบาท ตามปริมาณขายที�สูงขึ 	น 
รวมทั 	งจากรายการที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ที�มีมลูคา่สุทธิเพิ�มขึ 	น 88 ล้านบาท จากการลงทุนตอ่เนื�องในโครงการ

โรงงานใหม่ เฟส 3 ของบริษัทฯ และมีเงินสดลดลง 144 ล้านบาท 



 

หนี �สนิ 

หนี 	สินรวมมีมลูคา่ลดลงจาก 7,300 ล้านบาท ณ สิ 	นปี 2559 เป็น 6,828 ล้านบาท ณ 30 มิถนุายน 2560 โดย

หนี 	ระยะสั 	น และเงนิกู้ ยืมระยะยาวมีจํานวนลดลงเนื�องจากกิจการมีกระแสเงินสดจากการดําเนินงานเพิ�มมากขึ 	น และมี
การจ่ายชําระหนี 	ก่อนถึงกําหนดบางสว่น  

ณ 30 มิถนุายน 2560 อตัราสว่นหนี 	สินต่อทนุ (เฉพาะหนี 	สินที�มีดอกเบี 	ย) ปรับตวัลดลงอย่างตอ่เนื�อง จาก 

0.45 เทา่ มาเป็น 0.37 เทา่ เพราะหนี 	สนิลดลงในขณะที�ส่วนของผู้ ถือหุ้นเพิ�มมากขึ 	น  

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ 30 มิถนุายน 2560 สว่นของผู้ถือหุ้นมีมลูคา่เทา่กบั 10,675 เพิ�มขึ 	น 685 ล้านบาท ซึ�งมาจากผลจากกําไร
จากการดาํเนินงาน และหกัการจ่ายเงินปันผลในระหว่างงวด 

 

วิเคราะห์ผลการดําเนินงาน 

อัตรากาํไรขั �นต้น มีผลกระทบจาก 2 ปัจจยัหลกัดงันี 	 

1)  จากการเปลี�ยนแปลงของอตัราแลกเปลี�ยนเงินสกลุตา่งประเทศ  

ตารางที� 1:  อตัราแลกเปลี�ยนเงินสกลุตา่งประเทศและยอดขายในสกุลเงนิตา่งประเทศ 

 
 

2)  จากการเปลี�ยนแปลงในราคาวตัถดุบิหลกั 

ผลกระทบจาก Copper ประมาณ 3.0% ตอ่ยอดขาย    

ตารางที� 2:  ราคาและปริมาณการซื 	อวตัถดิุบ 



 

 

 

ตารางที� 3:  การขาย Consignment 

ในไตรมาส 2/60 รับรู้รายได้จากยอดขาย consignment เตม็จํานวน 

 

ตารางที� 4:  ยอดขายและปริมาณขายตามภมิูศาสตร์ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

ตารางที� 5:  ยอดขายและปริมาณขายตามประเภทผลิตภณัฑ์ 

 
 

ตารางที� 6:  กําลงัการผลิตของเคซีอโีรงงานใหม่ (แผน) 

ไตรมาส 1/60 1.3 ล้าน ตารางฟตุตอ่เดือน 

ไตรมาส 2/60 1.5 ล้าน ตารางฟตุตอ่เดือน 

ไตรมาส 4/60 1.7 ล้าน ตารางฟตุตอ่เดือน 

ไตรมาส 2/61 2.0 ล้าน ตารางฟตุตอ่เดือน 

ตารางที� 7:  รายจ่ายลงทุน 

 ไตรมาส 1/60 268.7  ล้านบาท 

 ไตรมาส 2/60 233.7   ล้านบาท 
 

บริษัทฯ มีการลงทนุเพิ�มเติมในโครงการเฟส 3 ของโรงงานใหมใ่นช่วงไตรมาส 2/60 ซึ�งจะติดตั 	งเครื�องจกัรใหม่
และเปิดดําเนินการได้ในไตรมาส 3 ปีนี 	 ด้วยการใช้กําลังการผลิตที�มีประสิทธิภาพมากขึ 	น ผู้ บริหารเชื�อว่าผล

ประกอบการของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 นี 	จะดีตอ่เนื�อง 

 

จึงเรียนมาเพื�อโปรดทราบ 

 

 

  ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

 

(นางวรลกัษณ์ องค์โฆษิต) 

รองประธานกรรมการบริหาร 


